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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Műtrágya beszerzése IV.

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt

Postai cím:

Kozma Ferenc Utca 30

Város:

Mezőhegyes

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Turbucz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

turbucz.peter@
mezohegyesbirtok.hu

Telefon:

EKRSZ_
84820493

Nemzeti azonosítószám

5820

Ország:

Magyarország

Péter
+36 68566566

+36 68566567

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mezohegyesbirtok.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mezohegyesbirtok.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Nemzeti azonosítószám
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Szabadság Utca 43.

Város:

Nyúl

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

morison.mark@
csendesconsulting.hu

NUTS-kód:

HU

Dr.

Morison
Telefon:

Postai irányítószám:

EKRSZ_
91071327

9082

Ország:

Magyarország

Márk
+36 306514561

Fax:

+36 17002293

Internetcím(ek)
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2020.02.14 14:53:20

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.csendesconsulting.hu
www.csendesconsulting.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Műtrágya beszerzése IV.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Műtrágya beszerzése IV. Műtrágya beszerzése a 2020-as évre vonatkozóan. 1. rész: Granulált karbamid 46 % nitrogén alapú műtrágya
beszerzése. Mennyiség: 1000 tonna Big-bag zsákos kiszerelésben. Az üres big-bag zsákok visszaszállítása nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodását Ajánlatkérő biztosítja. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza. 2. rész: MAS (mészammon salétrom) (27 % nitrogén tartalmú) műtrágya beszerzése. Mennyiség: 300 tonna Big-bag
zsákos kiszerelésben. Az üres big-bag zsákok visszaszállítása nyertes ajánlattevő feladata. Az áru lerakodását Ajánlatkérő biztosítja. A
részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész, XV. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 227-556494

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

227

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

EKR001441932019

1 - Granulált karbamid műtrágya beszerzése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Composite-Trader s.r.o., Szlovénia 94505 Komárno, Biskupa Királya 1097/02

SK2022468096

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): nettó 68.000.000,- Ft Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében megfelelő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Composite-Trader s.r.o.
Szöveges értékelés:

Az egyösszegű nettó ajánlati ár értékelés szempontnak megfelelően a legkedvezőbb ajánlattevő a
Composite-Trader s.r.o. Ajánlattevő. Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében megfelelő.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatokat Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint. Ajánlatkérő az ajánlatok
értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja Az ajánlattevők az
ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a
betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, egyéb igényt nyertes ajánlattevő
nem támaszthat. Az egyösszegű nettó ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapon kell feltüntetni. Ajánlatkérő rögzíti
, hogy a felolvasólapon a teljes mennyiségre megadott egyösszegű ajánlati ár tüntetendő fel! Ajánlatkérő az összesített ár alapján
állapítja meg, mely ajánlat a legkedvezőbb – tehát legalacsonyabb árú. Ajánlatkérő az értékelési szempontrendszer kidolgozása során
az alábbiakra tekintettel járt el: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Composite-Trader s.r.o., Szlovénia 94505 Komárno, Biskupa Királya 1097/02

SK2022468096

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): nettó 68.000.000,- Ft Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Nem

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - MAS műtrágya beszerzése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Composite-Trader s.r.o., Szlovénia 94505 Komárno, Biskupa Királya 1097/02

SK2022468096

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): nettó 15.900.000,- Ft Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében megfelelő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Composite-Trader s.r.o.
Szöveges értékelés:

Az egyösszegű nettó ajánlati ár értékelés szempontnak megfelelően a legkedvezőbb ajánlattevő a
Composite-Trader s.r.o. Ajánlattevő. Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében megfelelő.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatokat Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint. Ajánlatkérő az ajánlatok
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értékelési szempontját a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja Az ajánlattevők az
ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a
betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, egyéb igényt nyertes ajánlattevő
nem támaszthat. Az egyösszegű nettó ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapon kell feltüntetni. Ajánlatkérő rögzíti
, hogy a felolvasólapon a teljes mennyiségre megadott egyösszegű ajánlati ár tüntetendő fel! Ajánlatkérő az összesített ár alapján
állapítja meg, mely ajánlat a legkedvezőbb – tehát legalacsonyabb árú. Ajánlatkérő az értékelési szempontrendszer kidolgozása során
az alábbiakra tekintettel járt el: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Composite-Trader s.r.o., Szlovénia 94505 Komárno, Biskupa Királya 1097/02

SK2022468096

Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést az előírtak szerint igazolta, kizáró ok
hatálya alatt nem áll, valamint az ajánlati ára rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel mindkét rész esetében
megfelelő.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
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2020.02.15

Lejárata:

2020.02.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.14

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.02.14

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
1. Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem végezte el: 1. rész: - IKR Agrár Kft. (
székhelye: 2943 Bábolna, IKR Park hrsz. 890.) - KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar Bem József
Utca 1.) 2. rész: - IKR Agrár Kft. (székhelye: 2943 Bábolna, IKR Park hrsz. 890.) - KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt
. (4181 Nádudvar Bem József Utca 1.)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

